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 أهال وسهال بكم في الجامعة األميركية في بيروت. ومساء الخير، 

شرف عظيم لنا أن نكون معكم اليوم في هذا التجّمع األول للمدارس الحكومية والخاصة 

أبو  شكر الدكتور صوماأمشروع تجّمع تمام في لبنان. أود أن المشاركة في مشروع تمام و

عكاري وكامل الفريق لدعوتكم لنا اليوم. وشكراً لجميع الضيوف -والدكتورة ريما كرامي جودة

أرحب حماسة لجهود مشروع تمام في لبنان. بو ،الكرام الذين حضروا لتبادل اآلراء بصراحة

الطالب واألهل. بصراحة، مشروعكم اليوم صعب، ألنه  إلى جانببالمعلّمين الذين هم األهم، 

ضح لنا جميعا في العالم العربي أننا قد وصلنا الى الحد الذي سنرى فيه مجددا أصبح من الوا

 بناء للمجتمع المدني، الذي ال يمكن أن يبنى بدون المدارس الخاصة والعامة. ولسوء الحظ، بل

لبناء  في المستقبل ليها للتعلم وأخذ الدروس منهاالتي كنا نتطلع إ المجتمعاتفإن لحسن الحظ، 

 بأدائهاتلقى المستوى المطلوب لمدني، مثل الواليات المتحدة وبريطانيا، ما عادت المجتمع ا

مشكلة حيث ليس  نعتبر ذلك لمجتمع المدني. ويمكن النظر إلى ذلك بطريقتين، إما أنتجاه ا

 إلنشاءمهمة فرصة  نرى في ذلك أو أنب نهوى التقليد، العرنيون وهناك من نقلده، ونحن اللبنا

وأنا أرى أن هذه  .مجتمع مدني ومشروع تربوي للعالم العربي بشكل محلي غير مستورد

أهمية مشروع تمام لدينا اليوم. تمام هو ليس فرضا لنظرة أو  هي وهذه .فرصة للخيار اآلخر

البلدان، بل بالعكس، تمام هو "عقد على التعليم الخاص والعام في  رأي سياسي معين

المجتمع لبناء غد أفضل من الغد المؤسف الذي الطالب والمعلمين واجتماعي" بين األهل و

  .وسيبنى هذا المجتمع بعدة طرق ،نراه للطالب

وأن نهنأكم  "بالبريفيه"النتائج الممتازة أن نشكر وزارة التربية والتعليم العالي على أوال علينا 

نسبة النجاح  ا سبب الفخر بأنمأرى  ، وأنا غير قادر أنأن كنت طالباً في المدرسة فمنذ .عليها

 %88إلى  %83مؤسف أن يرسب ال ومن .%17و %12 كانت حينه في في "الباكالوريا"

منعوا من الدخول إلى الجامعة. ي  أن من الشعب اللبناني الذي أمضى عدة سنوات بالدراسة، و

 ،لنستخدم أحسن الشيم يد التفكير بهذا األسلوب. بلبل هو عار علينا. فلنع ،للفخر اً هذا ليس سبب

في الغرب وفي العالم العربي، لنقدم لهؤالء الطالب الذين يصلون إلينا في هذه  التعليم،

الذين هم الجامعة، والجامعة اليسوعية، والجامعة اللبنانية األميركية، والجامعة العربية... 

، ليتمكنوا بطهمأن نح  منبدال اتهمدعونا نساعدهم ونقوي معنوي بصراحة... طالب ممتازون

من تحقيق ما فشلنا نحن بتحقيقه، وهو بناء بلد عربي وبلد لبناني للمستقبل. فأنتم كإداريين 



 

أكثر ما لتقديم و الحمل ما علين مستعدوننحن في الجامعة و. الثقلوكعلماء وكمعلمين عليكم 

الواضح جدا على العالم ها وتأثيرها التربية وتاريخها وأهميت دائرةليس لدينا أهم من ف ،يمكننا

  .العربي، في تمام وفي غيره

ان  وأود-لور مؤسسة- أنتم الشركاء بهذا المشروع المهمو ،نحن سعيدون اليوم بوجود شركاء

إيمانه بتالمذة الغد. علينا أن نظل حريصين على على سعد  كرياكوس فوزيلسيد ل أقدم شكري

جدا. ولهذا السبب  بالتعليم مهم العمل المشترك إنف لذلكالعالم العربي،  فيأهمية تطور التعليم 

نحن آتون اليوم ليس لتعليمكم بل للتعلم منكم، وأتمنى أننا في آخر هذا اليوم سنتمكن من ان 

لنقدم لطالب الغد المشاريع التي ستجعلهم متأملين بمستقبلهم في لبنان وفي العالم  معاً نتطور 

الطالب في  ىفي العالم العربي، الفرصة في أن يبقعندنا وليس دائما في الهجرة. ف ،العربي

على المدى البعيد  مؤسف، فليس هناك أي بلد بنيأمر أو أكثر، وهذا  %95المهجر هي 

 ، الطالب.هناسبتهجير أفضل 

 نشكركم على هذه الدعوة المهمة ونتأمل أن نتعلم منكم الكثير. وأهال بكم في بيتكم.

 


